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 (1משנה א ) ופרק 

 

  –אחריות האדם על בעלי חיים שברשותו 

 הכנסה למקום סגור

 

מנשה היה שמח מאוד. בכל זאת, לא כל יום מקבלים כלב. היום 

לכבוד יום ההולדת שלו הוא קיבל כלב. לא רק כלב, גם מלונה שווה 

כלב עם מלונה  -ואמא ידעו שזה החלום שלו שתעמוד בחצר. אבא 

בחצר. מנשה יצא לסיבוב עם הכלב, ובסיום הכניס אותו למלונה 

 וקשר אותו בשרשרת.

 

למחרת מנשה קם מוקדם כדי לתת לכלב לאכול, ולחרדתו הוא גילה 

שהכלב כבר אירגן לעצמו ארוחת בוקר מהארנבת של השכנים. 'אוי 

היה קשור בשרשרת!!' חשב מנשה  ואבוי!! איך זה קרה!! הרי הוא

 בבהלה.

 

הטלפון מהשכנים לא איחר לבוא. 'מה זה?! נראה לך הגיוני שאתה 

תגדל כלב שאוכל כאן את בעלי החיים של השכנים?! אתה תשלם 

 על הארנבת הזו!!'

מנשה ממש בכה: 'אבל קשרתי את הכלב! זאת לא אשמתי שהוא 

צריך לשלם אם שמרתי  אין לי מושג איך! למה אני –הצליח לברוח 

 על הכלב כמו שצריך?!'.

 

 למה השכנים חושבים שהם צודקים? .1

 

 

 למה מנשה חושב שהוא צודק? .2

 

 

 האם לדעתכם מנשה צריך לשלם? .3

 

 

 

 בס"ד

 ___________ מסכת ________סדר 

 (1' משנה א' )חלק ופרק 

  –אחריות האדם על בעלי חיים שברשותו כותרת: 

 הכנסה למקום סגור

 ,וְִהִזיָקהה וְיְָצָא ,ַהּכֹונֵס צֹאן ַלֵדיר וְנַָעל ְבָפנֶיָה ָכָראּוי

 .ָפטּור

 ,ה וְִהִזיָקהוְיְָצָא ,ֹלא נַָעל ְבָפנֶיָה ָכָראּוי

  .ַחיָב

אז גם אם  ,______________בעל החיים שלו  ש כאשר האדם]הסבר: 

 _____[_____לא צריך ___בעל החיים ___________, האדם 

_________ ____: _____________________הטעם

_______________________________________ 

 : חייב, פטור.מילות הדין הבולטותאת אדום בצבע  סמנו .4

 במשנה. המקריםשני את כחול בצבע  סמנו .5

לדינים שבמשנה לפי הנלמד בכיתה,  הטעםאת  כתבו .6

 .בסגולאותו  וסמנו
 בין כל מילה לפירוש המתאים. מתחו קופירושי מילים:  .7

 ַהּכֹונֵס   כבשים ועיזים 

 צאן   מולה 

  ְָבָפנֶיה   לא צריך לשלם 

 פטור    מי שהכניס 
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בעמוד  מנשה והשכניםבסיפור עם  מה יהיה הדין. לפי המשנה, 9

  הקודם?

    לשלם?  לא צריךבאיזה מצב מנשה 

          

      לשלם? צריךבאיזה מצב מנשה 

         

  

 

כתבו סיפור / ציירו ציור / הכינו הצגה משימה לבחירה:  .10

 קצרה על המקרים במשנה.

 (2' משנה א' )חלק ופרק 

שמר על בעל החיים שלו כראוי, ומישהו אחר שחרר אדם 

 אותו

במחשבות: איך הכלב השתחרר? מנשה )מהסיפור הקודם( הלך כמה ימים 

 הרי קשרתי אותו היטב!

הקפיד לשים את השרשרת  –מנשה חזר בערב מטיול עם הכלב, וכאשר חזר 

על מוט הברזל החדש שאבא שלו תקע ליד המלונה. מנשה נכנס הביתה, ומיד 

שמע נביחות. מבט קצר מהחלון הפתיע והרגיז אותו כאחד: נחמיה, הבן של 

, לקח את הכלב שלו לסיבוב! 'איך הוא מעז'? חשב השכנים מעבר לכביש

 מנשה לעצמו בכעס. אך מיד התאפק, והחליט לעקוב אחרי רן. 

תוך כדי הליכה שקטה, חשב מנשה: 'אולי רן הוציא אז את הכלב, וכך הוא יכול 

 היה לאכול את הארנבת? אברר זאת!'.

'היי רן! מה  אחרי מספר דקות של מעקב פנה מנשה אל רן בחביבות ואמר לו:

קורה? רק רציתי לוודא שאתה מחזיר את הרצועה למוט הברזל שאבא שלי 

 תקע באדמה'. 

רן התבלבל. הוא חשב שמנשה יכעס מאוד, וזה לא ממש קרה. הוא ענה: 

'כככן, בבבטח!'.   מנשה שאל: 'ולפני שהיה מוט הברזל, אני מקווה שהכנסת 

 . אני בטוח שכן'.את הכלב למלונה'.  רן נרגע קצת ואמר: 'כן

'רן', אמר מנשה תוך שטון הדיבור שלו הופך לסמכותי ותקיף: 'אתה לקחת את 

הכלב שלי לסיבוב לפני כמה ימים, והוא אכל את הארנבת של השכן, מכיון 

 שלא קשרת אותו היטב! עליך לשלם לו על הארנבת!'.

 א אני!'.רן התבלבל לרגע, אבל מיד אמר: 'זה הכלב שלך, אתה אחראי עליו ול

  האם לדעתכם רן צריך לשלם על הארנבת? מדוע?  .1

         

      באיזה מקרה הדין יהיה שונה? .2
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 בס"ד

 ___________ מסכת ________סדר 

 (2' משנה א' )חלק ופרק 

מבעל חיים כותרת: אחריות אדם על נזקים שנגרמו 

 שהוא לא שלו, אך הוא קלקל את שמירתו

 ,וְִהִזיָקהה וְיְָצָא ,ְסִטיםַבַליְָלה, אֹו ֶשְפָרצּוָה לִ נְִפָרָצה 

 .ָפטּור
 [שודדים= ִלְסִטים ]פירוש מילים: 

_________ ____: _____________________הטעם

_______________________________________ 

 ,ְסִטיםהֹוִציאּוָה לִ 

 .ְסִטים ַחיִָביןַהלִ 

 ________________: _______________________הטעם

_______________________________________ 

 פטור. / : חייבמילות הדין הבולטותאת אדום בצבע  סמנו .2

 במשנה. המקריםשני את כחול בצבע  סמנו .3

את הטעמים לדינים שבמשנה לפי הנלמד בכיתה,  כתבו .4

 .בסגולאותם  וסמנו

 לפירושה.בין כל מילה  מתחו קופירושי מילים:  .5
 גרמה לנזקים  לסטים
 גנבים  פרצוה
 )את הגדר(פרצו אותה   הזיקה

 

 

צריך לשלם על הארנבת בסיפור בעמוד  . לפי המשנה, מי6

 הקודם? השלימו:

 .בסיפור כמו שהוא, __________ צריך לשלם 

  ,אם רן היה רק משחרר את הכלב ולא מוציא אותו לטיול

 לשלם.___________ צריך 

 . השלימו את התרשים לפי הנלמד במשנה7

 

 

 

 שמר על בעל החיים שלו כראוי' אדם א

ולקח  ' אם בא אדם ב
 את בעל החייםאיתו 

 בעל החיים הזיק

  ________
 צריך לשלם

  ושחרר' אם בא אדם ב
 החיים-את בעל

 בעל החיים הזיק

  ________
 צריך לשלם
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 בס"ד

 ההגדרות הקשורות למשנה. מצאו בתפזורת את 8

 פ ז ה ת ק צ ב נ צ פ ו ט

 ל ר מ ו א ט א ח ר י ו ת

 י פ ק נ ש ת מ ע ק ר פ ל

 כ מ ר פ ח מ י ש ב כ ז ת

 ש י ה ו י ז ח ב ד ש פ ש

 ח ט ש ה י ו א פ ק ט ת ל

 ו ס ק מ ב ק א ג ו א ע ו

 ט י ת ע מ נ ו ר ק ו ג מ

 ר ל מ א ק פ י י כ ס ל ט

 נ נ ק ט ו פ ת ד ח ל כ ע

 ת כ ע ח ל פ ר ש ב ז ע פ

 פ נ ז י ק י נ מ נ ל ס נ

 
 צאן  /  כבשים  /  עיזים  /  דיר  /  חייב  /  פטור  /  נעל כראוי  

 

 קמא  /  אומר  /  מקרה  /  דין  /  טעם  /  -ליסטים  /  נזיקין  /  בבא

 

 אחריות  /  תשלום

 

 

 בס"ד

 ___________ מסכת ________סדר 

 (1)' ב' משנה ופרק 

 סוגי שמירה על בעל חיים, שלאחריהן נגרם נזק

אחרי מה שקרה עם רן והכלב שלו, שאר הילדים בשכונה החליטו 

 שהם לא ללוקחים סיכון. הם לא ישאירו את הכלב ללא שמירה!

שיטה: הוא היה קושר את הכלב לכל מקום שהגיע  לחיים היתה

 אליו. ספריה, מכולת, סניף, חברים...

יום חופש אחד, חיים הלך לבריכה עם החברים. הוא קשר את 

הכלב ליד הכניסה. 'איזה מזל שאני מסודר וקושר את הכלב כל 

 פעם', חשב לעצמו בשביעות רצון.

יכה, והכלב מה רבה היתה אכזבתו ותדהמתו, כאשר יצא מהבר

האהוב לא היה שם. הוא פנה אל האיש בכניסה לבריכה: 'אולי 

ראית מה היה עם הכלב שלי?!'    'הוא שלך?! מסכן! הוא השתגע 

 בשמש, בסוף נתן קפיצה נוראית וקרע את הרצועה'.

בערב הכלב חזר, עם סימני סעודה על פרצופו. היה רק עניין של 

קן / ארנבת / תרנגולת שכבר זמן עד שידפקו בדלת ויודיעו על שר

 אינם...

 'אבל שמרתי עליו היטב!' מלמל חיים לעצמו...

   מדוע השמירה של חיים לא היתה טובה?  .1

          

   חשבו על דוגמא נוספת לשמירה לא טובה  .2

          

 

 

 למה משה חושב שהוא צודק? .3
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 בס"ד

 ___________ מסכת ________סדר 

 (1)' ב' משנה ופרק 

 סוגי שמירה על בעל חיים, שלאחריהן נגרם נזק

 ,אֹו ֶשְמָסָרּה ְלֵחֵרש, שֹוֶטה וְָקָטן ,ִהנִיָחּה ַבַחָמה

 ,ה וְִהִזיָקהוְיְָצָא

 .ַחיָב
 = בשמש.  ַבַחָמה, אותההניח =  ּהִהנִיחָ ]פירוש מילים: 

= שאינו שומע ואינו מדבר, ובעבר היה מנותק מהסביבה ומהחברה.   ֵחֵרש 

 [= אדם חסר דעת ואחריות שֹוֶטה

 ________________: _______________________הטעם

_______________________________________ 

 .ְמָסָרּה ָלרֹוֶעה, נְִכנָס ָהרֹוֶעה ַתְחָתיו
  ________________: _______________________הטעם  

  

 פטור. : חייב /מילות הדין הבולטותאת אדום בצבע  סמנו .3

 .אדוםבצבע  הנוספות מילות הדיןגם את  סמנו .4

 במשנה. שני המקריםאת כחול בצבע  סמנו .5

את הטעם לדינים שבמשנה לפי הנלמד בכיתה,  כתבו .6

 בסגול.אותו  וסמנו
 מבולבל, חסר דעת ואחריות  ְמָסָרּה/  ִהנִיָחּה

 אותה, מסר אותההניח   ַחָמה
 הרועה אחראי במקומו  שֹוֶטה

 שמש  נְִכנָס ָהרֹוֶעה ַתְחָתיו

 

 

, שאינן לשמירות גרועותמהן הדוגמאות שמביאה המשנה . 7

   א.פוטרות את הבעלים של החיה מתשלום? 

      ב.    

 

חיים אמר לשלמה: 'תקשיב, אני נותן לך לשמור על הכלב, ואם 

 יקרה משהו, שהכלב יזיק לאיזה חיה, אתה תהיה האחראי!'

 שלמה אמר: 'צודק! המשנה אומרת כמוך!

   יד של שלמה בלשון המשנה? . איך נקרא התפק8

  . איך כותבת המשנה 'שלמה אחראי במקום חיים'? 9

         

 

 

: ספרו על מקרה שקרה לכם, שבעל חיים טרף לכם בונוס**. 10

     חיה, או שחיה שלכם טרפה בעל חיים! 
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 בס"ד

 ___________ מסכת ________סדר 

 (2)' ב' משנה ופרק 

 ירד לחצר אחרת, והזיק בעל חיים שנפל או

 ,נְָפָלה ַלַגנָה וְִהִזיָקה

 .ְמַשֵלם ַמה ֶשנְֶהנֵית

 ,יְָרָדה ְכַדְרָּכּה וְִהִזיָקה

 .ְמַשֵלם ַמה ֶשִהִזיָקה

   

= מה שהרוויחה  ַמה ֶשנְֶהנֵית.   בדרך רגילה= ְכַדְרָּכּה ]פירוש מילים:  

 [= השווי של הפירות שניזוקו  ַמה ֶשִהִזיָקה מהפירות.הבהמה

_________ ____: _____________________הטעם

_______________________________________ 
_______________________________________ 

: חייב, מילות הדין הבולטותאת אדום בצבע  סמנו .7

 פטור.

 .אדוםבצבע  הנוספות מילות הדיןגם את  סמנו .8

 במשנה. שני המקריםאת כחול בצבע  סמנו .9

את הטעם לדינים שבמשנה לפי הנלמד  כתבו .11

 .בסגולאותו  וסמנובכיתה, 

 

 

 בס"ד

 ___________ מסכת ________סדר 

 (2)' ב' משנה ופרק 

 בעל חיים שנפל או ירד לחצר אחרת, והזיק

, הרי לא לכל היה אפשר להבין אותו ,ובאמת .בוני התרגש מאוד

הוא יקבל  11הולדת לו שליום  בטיחהסבא  !הבמושב יש כבשילד 

 .וסבא גם קיים  ,שלוה משכיב

בוני  .בר לאכול עשבי הכבשהסבא הסביר לו שצריך להרגיל את 

בדרך  .הפתוח שליד הכניסה למושב לשטחלקחת אותה  החליט

 ',אוי' .נו נפלהאבוני שם לב שהגדר של החצר של משפחת מרצי

 ואם ,נו נמוכה מהכבישאהרי החצר של משפחת מרצי' ,חשב בוני

 '.געיפוא עלול להה ייפולמישהו 

ה שהיא כיב .תבוא איתי הכבשה בטח' .הכביש פתמש התרחקבוני 

והספיק ליראות אותה...  ,הסתובבהוא  .אמר לעצמו !'חכמה

ורץ ליראות אם קרה בהל מאוד ננו! בוני אמחליקה לגינה של מרצי

נפלה בדיוק על  הכבשה :צחוקפרץ בהגיע כאשר  .לכבשהמשהו 

  .עגבניות השרי ואכלה מהםשל  יחים הש

נו יצאה מהבית והתחילה אגברת מרצי .ך כן הסיפור רק התחילא

חי י, עליך לשלם לי על שמדוע לא שמרת על כבשתך' :לנזוף בו

 .'עגבניות השרי שהכבשה מעכה ואכלה!

'אינני אשם'.'ואם בוני,  טעןכבשה לא אמורה ליפול לגינה' 'אבל 

רק כאילו השיחים היו קש, שמרפד את הנפילה ומשביע את לשלם, 

 'כך הרבה עגבניות שרי?!-הכבשה. מאיפה אני אשלם על כל
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  גמשנה  ופרק 

 

 אחריות האדם על אוכל שהניח בשטח של חבירו

 

יובל וחברותיה צעדו עם הכיתה במסלול בטיול השנתי. הבטן שלהם כבר 

הן שמחו מאוד 'קירקרה', והם ציפו בקוצר רוח להפסקת ארוחת הצהריים. 

כאשר המדריכה הכריזה 'בנות, אנחנו עוצרים כאן לאכול! בבקשה לשבת 

 רק באיזור הספסלים מתחת לעץ הגדול!'.

יובל התכופפה אל התיק כדי להוציא את הלחמניה עם הפסטרמה, וכאשר 

 לא היה מקום ליד אף שולחן!  –הרימה את ראשה חיכתה לה הפתעה 

'בואי נאכל מאחורי הגדר הזו,  –ואמרה  יובל פנתה לשני חברתה הטובה

אני רואה שם כיסאות ושולחן'.  'אבל המדריכה אמרה לאכול רק ליד 

הספסלים מתחת לעץ', ענתה לה שני.  'עזבי אותי, גם אין כאן מקום, וגם 

 מה כבר יכול לקרות?!'. –

שני הסכימה, והן עברו את הגדר והתיישבו. לאחר שנטלו את ידיהן הוציאו 

 והניחו על השולחן. -פסטרמה ליובל וטונה לשני  –האוכל את 

מקום הגיע כלב בולדוג אימתני. 'אמאלהה' -לא עברה דקה ורבע, ומשום

צרחו הבנות ונסו על נפשן אל הספסלים. לאחר שהסדירו את נשימותיהן 

והתאוששו, נזכרו שהלחמניות שלהן נשארו על השולחן. מבט קצר לאחור 

 נטרפו ואינן עוד. גילה ששתי הלחמניות

'היי! חוצפן הכלב הזה!' כעסה יובל. 'מי הבעלים שלו שלא שמר עליו! 

 עכשיו אני תובעת אותו!'

'מי שם כאן לחמניה עם פסטרמה?! הכלב שלי רגיש לפסטרמה! אני צריך 

לרוץ איתו עכשיו לוטרינר! הוא מתפתל לי מכאבים! עכשיו תשלמו לי על 

אדם גבוה ונחמד, שמתברר שהוא היה  אמר –כל הטיפול לוטרינר!!' 

 הבעלים של הכלב.

 

 שניהם זה לזה/  יובל/  בעל הכלבמי לדעתכם צריך לשלם? הקיפו:  .4

       הסבירו מדוע  .5

          

 

 

 ___________ מסכת ________סדר          בס"ד

 ' ג' משנה ופרק 

 אחריות האדם על אוכל שהניח בשטח של חבירוכותרת: 

 ,ַהַמְגִדיש ְלתֹוְך ְשֵדה ֲחֵברֹו ֶשֹּלא ִבְרשּות

 ,וֲאָכַלָתן ְבֶהְמתֹו ֶשל ַבַעל ַהָשֶדה

 .ָפטּור                                                

 ,וְִאם ֻהָזָקה ָבֶהן

 .ַבַעל ַהָגִדיש ַחיָב            

 ,וְִאם ִהְגִדיש ִבְרשּות

  .ַבַעל ַהָשֶדה ַחיָב       

_________ ____: _____________________הטעם

_______________________________________ 

 /פטורחייב: מילות הדין הבולטותאת  כתום בצבע  סמנו .8

 שאר מילות הדיןאת  כתוםבצבע סמנו  .9

 במשנה. המקריםשלושת את ירוק בצבע  סמנו .11
. 
 בין כל מילה לפירוש המתאים. מתחו קופירושי מילים:  .11

 ַהַמְגִדיש   נגרם לה נזק 

  ַָתןוֲאָכל    עושה גדיש = חבילות חציר 

 הוזקה   לא צריך לשלם 

 פטור    )ואכלה אותן )=את הגדיש 
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 השלימו: הדוגמה לאוכל במשנה: __________ .6

    הדוגמה לבעל החיים במשנה:  

 

צריך לשלם בסיפור של יובל והכלב מהעמוד לפי המשנה,  .7

  השניהם זה לז/  יובל/  בעל הכלבהקודם? הקיפו:     

 

לא העתיקו את המילים במשנה בהן נאמר שבעל הכלב  .8

. ________________________ צריך לשלם ליובל

_____________________________________ 

 

שיובל צריכה העתיקו את המילים במשנה בהן נאמר  .9

. ________________________ לשלם לבעל הכלב

_____________________________________ 

 

במשנה, באיזה מצב  י הנאמר במקרה השלישילפ .11

לבעל הכלב, גם אם נגרם נזק  לא תצטרך לשלםיובל 

       לכלב? 

  

 

כתבו סיפור אחר על אדם שנכנס שלא ברשות  .11

 לשטח חברו, הניח שם אוכל ונגרמו נזקים.

.         

         

         

         

         

          

 (1' )חלק ד' משנה ופרק 

 האחריות על חפץ בוער שניתן לאדם אחר

ת, המנגל, כמה שבנות כיתה ו' התרגשו. ל"ג בעומר הגיע, ואיתו המדורו

הלילה הארוך והביחד עם החברות. שגית, רינה וחברותיהן התארגנו ללילה 

תורנות שמירת הורים. שגית קבעה -האהוב. איסוף כסף, רשימות קניות, ו

בלילה. 'אין בעיה, רק תדאגי לכך  2-ל 1מראש עם אבא שלה, שהוא יהיה בין 

גר בשכרי'. 'אין בעיה נקניקיות והמבור 2שעדיין יהיה מנגל פעיל. אני דורש 

 אבא, רק תבוא. בונים עליך'.

מגיע  –שגית לא ידעה אם אבא שלה מתכוון ברצינות ל'שכר', אבל מה שבטוח 

לו. לכן דאגה לשריין לו את הנקניקיות וההמבורגר. כאשר הגיעה השעה, אבא 

התייצב, ומיד ניגשה אליו שגית עם צלחת.  'כל הכבוד! נו, איך יצא הבשר? 

 בר בודק...'.אני כ

 היה מאוד נחמד לכולם. 

אחרי שסיים לאכול, אמר אבא של שגית: 'טוב, מי שופכת את הפחם של 

 –חמודה, זה בטיחות. במנגל לא פעיל -'אבא, לא צריך...'   '-המנגל?'   

 אמרו שגית ורינה. –שופכים את הגחלים'.   'אני' 'ואני' 

ולות מאחורי הדשא, ושם 'בנות, אני מבקש שתקחו את המנגל לאיזור הח

 תשפכו אותו'.

ות הלכו וחזרו, והמשך הלילה היה מאוד נחמד, ובבוקר כאשר יצא אבא הבנ

לעבודה, הוא ראה לתדהמתו את הגחלים הפוכות באמצע הדשא. 'אוי ואבוי', 

 חשב לעצמו בקול. 

'אדוני הנכבד'. פנה אליו פקח שעבר במקום. 'אני מבין שזה היה במדורה 

 ה תצטרך לשלם על הנזק!'שלכם! את

 אבא / הבנות / אף אחדמי לדעתכם צריך לשלם?  .3

        נמקו! 
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 בס"ד

 ___________ מסכת ________סדר 

 (1' )חלק ד' משנה ופרק 

 האחריות על חפץ בוער שניתן לאדם אחרכותרת: 

 ,ַהשֹוֵלַח ֶאת ַהְבֵעָרה ְביַד ֵחֵרש, שֹוֶטה וְָקָטן

 .ָפטּור ִמִדינֵי ָאָדם, וְַחיָב ְבִדינֵי ָשַמיִם    

 ,ֵקחַ ְביַד פִ _______( )את הִשַלח 

 .ַהִפֵקַח ַחיָב    

 
 אדם בוגר, שנושא באחריות על מעשיו.=  פיקחפירוש מילים: 

= בית הדין לא יכולים לחייבו, אך הוא )מי ששלח( צריך  וְַחיָב ְבִדינֵי ָשַמיִם

   לשלם.

 /פטורחייב: מילות הדין הבולטותאת  כתום בצבע  סמנו .6

 שאר מילות הדיןאת  כתוםבצבע סמנו  .7

 במשנה. המקריםשני את ירוק בצבע  סמנו .8

 

 לפירושה.בין כל מילה  מתחו קופירושי מילים:  .9

 ַהְבֵעָרה   אינם מספיק אחראיים 

 חרש    צריך לשלם, אך בית הדין לא

 יכול לחייבו

 ַחיָב ְבִדינֵי ָשַמיִם   האש 

 ֵחֵרש, שֹוֶטה וְָקָטן   אדם בוגר ונושא באחריות 

 פיקח   קופות קדומות, חרש מלידה )בת

 שלא היה מבין ואחראי למעשיו(

 

ך לשלם על הדשא בסיפור בעמוד הקודם? צרי . לפי המשנה, מי6

 השלימו:

 מצוה, ___________________.-אם הבנות הן בנות 

  מצוה, מדיני אדם -בנות אינןאם הבנות-   ___________

 _________________. -_________, אבל מדיני שמים

 

 . מצאו את המילים בתפזורת להנאתכם!7

 מ פ ג נ כ נ ס ב ר ש ו ת ק

 י י ט ש ס נ צ ת ל פ ח א פ

 ל ק מ פ א ג ס ט פ ב ל ט ק

 פ ח ה ש ב ד ה ה ר ע ו י ק

 ס ל ו פ י ו ב ד ח ר ר מ י

 ד ט ז ו צ נ ע ע מ ה ע י ז

 ה ל ס מ ג ת י ד ע ר י י מ

 ע ו ר א פ ד י ד נ ו ח ח ל

 א ב ט מ ת נ ת ד ב פ ל ל כ

 ר א ח ק י ק ו ג ת ב ת ע ו

 ה ר מ א ק פ י ה מ ק י ב א

 נ ק ד ב ש ו ר נ צ כ ה י ל

 מ מ ת ב ז ר ח מ ו ש ב ג ח

 ת פ נ ה ס ג א ו ה מ ס א מ

 אש  /  פיקח  /  בערה  /  חרש  /  שוטה  /  קטן  /  בר דעת

 חייב בדיני שמים  /  פטור מדיני אדם  /  אחריות  /  בבא קמא

 ייםבר מצוה  /  בת מצוה  /  אוכל מזיק / נכנס ברשות  /  בעל ח
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 בס"ד

 ___________ מסכת ________סדר 

 (2)' ד' משנה ופרק 

 קביעת האחראי על נזקי שריפה כאשר יש כמה גורמים

ינת מכל הבחינות', סיכם 'מדורת לג בעומר השנה היתה מצוי

לעצמו שובל. 'החברים, האוכל, השירים, ואפילו נשארו לנו הרבה 

קרשים'.    'חבר'ה, יאללה, מתקפלים', שמע את אבא של ראובן 

 אומר. 'הגיע כבר הבוקר. קפה למעוניינים והביתה'.

אבל מה ''לא מתאים לי קפה, אני רוצה ללכת לישון' חשב שובל. 

הוא  'ו? ממש בל תשחית לא לשרוף אותם!עם הקרשים שנשאר

הסתובב לקחת קרשים ולהוסיף למדורה, אבל כאשר חזר ראה 

שהחברים כבר כיבו את המדורה. 'אווףף!! למה לא חיכיתם 

קרא שובל לחבריו. אבל כאשר ראה את פניהם  'שנשרוף הכל!

העייפות הבין לבד שכולם כבר לא בקטע, ורק רוצים ללכת הביתה. 

ראה לשמחתו הרבה את המדורה  –לא', חשב לעצמו. ואז 'טוב, מי

של הילדים מכיתות ה' שהלכו מוקדם יותר, שעדיין היו בה גחלים. 

שמח שובל, והשליך את  -'איזה יופי! יש היכן לשרוף את הקרשים!' 

כל הקרשים על המדורה. הקרשים התלקחו ושובל נהנה לראות 

 אותם נשרפים. 

כמה הורים של ה' שהיו בדרך לעבודה  רגע אחד לאחר מיכן הגיעו

כדי לכבות, וכדי לקחת את השולחן המתקפל שהושאר שם.  'מי 

שם פה קרשים?! מי הבעיר שוב את המדורה?! נהרס כל 

 השולחן!!' אמר בקול אחד ההורים.

הם אשמים! השאירו שובל הלך משם בלי שישימו לב ולעצמו חשב: 

 עושים כלום בלי האש! מדורה בלי השגחה. הקרשים שלי לא היו

 בס"ד

 (2' )חלק ד' משנה ופרק 

 האחריות על חפץ בוער שניתן לאדם אחרכותרת: 

 ,ֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהאּור, וְֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהֵעִצים

 .ַהֵמִביא ֶאת ָהֵעִצים ַחיָב      

 ,רֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהֵעִצים, וְֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהאּו

 .ַהֵמִביא ֶאת ָהאּור ַחיָב     

 ,ָבא ַאֵחר וְִלָבה

 .ַהְמַלֶבה ַחיָב   

   הוא האחראי ות המתאימה(רשעיגול את האפבהקיפו ): הטעם

  , כי האחרון / הראשוןמביא האש / מביא העצים / 

__________________________________________________________________________________________________________________________________.  

 )דווקא רוח שאינה רגילה( ,ִלַבתּו ָהרּוחַ 

 ֲהֵרי ֻכָלם ְפטּוִרין   

         הטעם:

          
 = עשה רוח והגביר את האש. ִלָבהאש.   = אּורפירוש מילים: 

 = ליבתה אותו = הגבירה בו את הרוח. ִלַבתּו 

 /פטורחייב:  מילות הדין הבולטותאת כתום  בצבע  סמנו .1

 שאר מילות הדיןאת  כתוםבצבע סמנו  .2

 במשנה. המקרים 4את ירוק בצבע  סמנו .3

 

 לפירושה.בין כל מילה  מתחו קופירושי מילים:  .11

 ַהְבֵעָרה   אינם מספיק אחראיים 
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ם שני הדברים ההכרחיים ליצירת אש מזיקה לפי המשנה? מה. 4

   ,    

 

שמזרז את התפשטות האש, שיכול לבוא  מהו הדבר השלישי.  5

    מהטבע ויכול לבוא בידי אדם? 

 

. בסיפור מהעמוד הקודם על שובל וילדי כיתות ה', מי צריך לשלם 6

 ילדי כיתות ה'  /  אף אחד  שובל  /על השולחן המתקפל? 

העתיקו את המשפט במשנה הקובע את ההלכה במקרה זה 

 )העתיקו מקרה + דין(

         

          

 

. באיזה מקרה גם מי שהביא את העצים וגם מי שהביא את האש 7

 באיזה רוח  מדובר![ -יהיו פטורים? ]שימו לב לפירוש 

         

         

          

 מקרה שבו נשרף משהו בגלל חוסר זהירות. . ספרו על8

 

 

: ספרו על מקרה שקרה לכם, שבעל חיים טרף לכם בונוס**. 10

 ___________ מסכת ________סדר  בס"ד

 (3)' ד' משנה ופרק 

 יזוקו בשריפהחובת תשלום על אבנים ועפר שנ

לא פלא שביום הולדת של גדי גבי היה  .גבי וגדי היו חברים טובים

היה אחראי על המנגל, שותף מלא בתכנון, וגם בהפעלה. גבי 

אלו רק חלק  –המבורגרים, פרגיות, קבב שהתקיים בקצה העיר. 

'גבי, מה קורה?!  מהמטעמים שגבי הוציא מתחת ידיו המיומנות. 

תחילו ללחוץ החבר'ה. וגבי המומחה זיהה ' ה!מה עם הכנפיים?

שבקצב הזה הוא לא יעמוד בביקוש. 'צריך לפתוח עוד מנגל' חשב 

 לעצמו.

'גדי, יש מצב שתביא מהבית מנגל נוסף?' 'איפה, הבית רחוק, אבל 

 יש לי כאן רשת נוספת, ננסה לאלתר משהו'. ענה לו גדי.

רו מנגל בעזרת כמה לבנים ובלוקים שמצאו בסביבה, הם אילת

 נוסף לצהלת החברים.

יצא השכן וניגש אליהם: 'מי כאן האחראי?  11לקראת השעה 

בלילה אין מוזיקה.  היי, מה עשיתם עם  11מזכיר לכם שאחרי 

הבלוק והלבנים שלי?! מה נראה לכם?! אני תכננתי לסגור איתם 

 קטע לא מרוצף בחצר!'.

פסולת לא 'סליחה, מצטערים, לא ידענו שזה שלך. חשבנו שזה 

'לא נורא'. התרכך השכן. 'אני חושב גם שהעלות היא   בשימוש'.

 לא גבוהה. רק כמה שקלים. יהיה בסדר'.

אחרי שהשכן הלך, אמר גדי לגבי: לא אכפת לי לשלם, אבל לא 

נראה לי שאנחנו חייבים. לבנים זה לא עצים, זה לא נשרף, רק 

 חטף קצת צבע שחור. אנחנו לא צריכים לשלם'.
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 בס"ד

 ___________ מסכת ________סדר 

 (4)' ד' משנה ופרק 

   אחריות בנזקי שריפה שעברה מכשולים

 שהם ,'שבילי אש'יצירת אחד האמצעים למניעת התפשטות שריפות יער הוא 
 ., כדי למנוע מהאש להתפשט מעבר להםוצמחייה ריקים מעצים םאזורי

שיהוו חייץ  עיריית חיפה החלה בפרוייקט יצירת "שבילי אש", 2112בקיץ של שנת  
בין החורש הצפוף של יערות הכרמל לבין בתי מגורים הסמוכים לו, זאת במסגרת 

 .בכרמלהגדולה הפקת הלקחים מהשריפה 

 

 מספיק? קראו את קטע המידע הבאהאם 'שביל אש' כזה  –אך 

בנוסף לכך עצי האורן בוערים בקלות ובעוצמה, הם גם יכולים להעביר את 
האש למרחקים גדולים על ידי איצטרובלים מתפוצצים ובוערים, שיכולים 

מטרים ולהעביר את  211ואף  111לעבור  -במקרה של שריפה גדולה 
 תל אביב.-שלים השריפה גם שטחים ריקים גדולים כמו כביש ירו

מטר, מה התועלת ב'שביל אש'  211-ו 111השריפה יכולה לעבור אם  .1
       צר יותר? 

        
         

 

 

 (3)' ד' משנה ופרק     "דבס

 חובת תשלום על אבנים ועפר שניזוקו בשריפה

 ,וְָאְכָלה ֵעִצים אֹו ֲאָבנִים אֹו ָעָפר ,ַהשֹוֵלַח ֶאת ַהְבֵעָרה

 ַחיָב,        

 (ֶשנֱֶאַמר: )ְשמֹות כב,ה

 ,ִּכי ֵתֵצא ֵאש ּוָמְצָאה קִֹצים "

 ,ֶדהוְנֱֶאַכל ָגִדיש אֹו ַהָקָמה אֹו ַהשָ 

 ."ר ֶאת ַהְבֵעָרהיַשֵלם יְַשֵלם ַהַמְבעִ 
 

 : חייב, פטור.מילות הדיןאת  כתוםבצבע  סמנו .1

 במשנה. המקרהאת  ירוקבצבע  סמנו .2

 .לדינים שבמשנה הטעםאת  בצהוב סמנו .3

 ______? _כאן מצוטט פסוקהמילה במשנה המסמנת לנו  .4
 

 לפירושה.בין כל מילה  מתחו קופירושי מילים:  .5

  ְֵעָרהַהב    ערימות חיטה קצורה 

 וְָאְכָלה   חיטה בשלה עומדת בשדה 

  ָגִדיש   האש 

 ָקָמה   ושרפה 

השלימו בעזרת התרמילון: מהמילים בפסוק '_______'.  .6

'__________', אנו לומדים שיש לשלם על הצומח 

שיש לשלם  '________ ' אנו לומדיםשבשדה. מהמילה 

 .אבנים והעפרגם על ה
 שדה, גדיש, קמה.תרמילון: 

מה תהיה ההלכה בסיפור מהעמוד הקודם? האם גדי וגבי  .7

     _  צריכים לשלם על הלבנים?

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv7eGIscrXAhVJVhQKHXyVAgUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww1.haifa.muni.il%2Fnews%2F20120704%2Fnewsletter.html&psig=AOvVaw2c_kF5LJZCV2bY6BdLPOrw&ust=1511172085839576
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 (4)' ד' משנה ופרק     בס"ד

 נזקי שריפה שעברה מכשולים אחריות על  כותרת:

מעל מטר  2)  ָגֵדר ֶשהּוא ָגבֹוַּה ַאְרַבע ַאמֹות)האש(  ָרהעב

 ,אֹו נָָהר (לפחות מטר 8ברוחב )אֹו ֶדֶרְך ָהַרִבים ם(העצים הבוערי

 .פטּור    (מטר לפחות 4ברוחב )
    

 ?ַהַמְדִליק ְבתֹוְך ֶשלֹו, ַעד ַּכָמה ְתעבור ַהְדֵלָקה

 :ְרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְריָה אֹוֵמר

          )באמצע  .לּו ִהיא ְבֶאְמַצע ֵבית ּכֹוררֹוִאין אֹוָתּה כאי   

 מטר לכל כיוון( 68שטח של 

 :ְרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 (מטר 8) .ֵשש ֶעְשֵרה ַאָמה, ְּכֶדֶרְך ָהַרִבים   

 :אֹוֵמר ְרִבי ֲעִקיָבא

 (מטר 25) .ֲחִמִשים ַאָמה   

 

 (ּוְרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר: )ְשמֹות כב,ה

 ,"ַשֵלם יְַשֵלם ַהַמְבִער ֶאת ַהְבֵעָרה"

 (עוצמת האשב תלויאלא אין מרחק קבוע. )ַהּכֹל ְלִפי ַהְדִליָקה

 במשנה. אומריםסמנו בצבע ירוק את ה .1

 : חייב, פטור.מילות הדיןאת  כתוםבצבע  סמנו .2

 במשנה.המקרים  4את  כחולבצבע  סמנו .3

 במשנה. הדינים הנוספיםאת  כתוםבצבע  סמנו .4

 .לדינים שבמשנה הטעםאת  בצהוב סמנו .5

 .המופיעה במשנה)שאלה(  כותרת בעטסמנו  .6

 

 (4)' ד' משנה ופרק     בס"ד

 אחריות על נזקי שריפה שעברה מכשולים

 בין כל מילה לפירושה. מתחו קופירושי מילים:  .7

 ְדֵלָקה    מטר לכל כיוון 68גדול, שטח 

 ֵבית ּכֹור   לאנשים רבים מיועדה רחב שביל 

 ַאָמה   האש 

 ֶדֶרְך ָהַרִבים    מטרחצי 

 השלימו בעזרת התרמילון:  .8
 הדליק אש, והיא עברה והגיעה לשטח של חבירו.אדם 

 :לאש, כמו למשל מכשול היהאם 

 _  מעל      של בגובה

 העצים הבוערים, 

 שביל רחב ברוחב של :או _   , 

 מטר, 4ברוחב של    _ :או 

 .  _האש יהיה  קמדלי

 

איזה שטח  התנאים, נחלקו מסביב לאש היה שטח ריקאם 

יהיה  –כאמצעי זהירות סביר, שאם האש עברה אותו נחשב 

 :פטור

  של מרחקרק  ,   _בן רבי אלעזר לפי _

 ק טוב.נחשב הפס   

  (מטרים ___)אמה  ___של  מרחקרבי אליעזר, לפי.  

  (מטרים ___)אמה  ___מרחק של רבי עקיבא, לפי. 

  אין מרחק קבוע, אלא תלוי   רבי לפי ,

 בעוצמת האש.

    פטורגדר     שביל    עזריה   נהר      שמעון   :תרמילון
          50       25     מטר   68      מטרים 8   יםשני מטר   

       8      16 

 


